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Beste leden, 

In de eerste plaats hoop ik uiteraard dat u en uw familie en vrienden deze 

nieuwsbrief ontvangen in de beste gezondheid !    COVID-19, ongeacht de variant, 

is een vreselijke ziekte en ik hoop oprecht dat u ervan gespaard bleef of minstens 

volkomen genezen is. 

De COVID-19 pandemie en de daaruit volgende maatregelen hebben een enorme 

impact (gehad) op ons leven, op de manier waarop we met elkaar omgaan en 

communiceren, de manier waarop we professioneel en sociaal functioneren en 

waarop we met onze vrije tijd (mochten) omgaan. 

Ook voor het verenigingsleven is deze 

impact niet te onderschatten.   We kijken 

terug op een periode van quasi-totale 

inactiviteit.  Voor een actieve 

rasvereniging als de Belgische Rottweiler 

Klub was dit een verschrikkelijke periode. 

Het feit dat het ons verboden was om 

activiteiten te organiseren impliceerde 

veel meer dan het gemis aan contact met 

de Rottweiler en onze leden of in het 

algemeen de binnen- en buitenlandse 

Rottweilerliefhebbers waarmee we onze 

passie voor het ras delen.  Veel meer ook dan het totaal gemis aan financiële 

inkomsten. Dit laatste was zelfs het minst van onze zorg.  Veel belangrijker was de 

impact op de fok en op het houden van de hond. 

De impact op de fok was er doordat niet-essentiële verplaatsingen verboden waren 

(vb. een verplaatsing naar een geschikte al dan niet buitenlandse dekreu, bezoeken 

aan ouderdieren en/of pups, … ) waardoor het fokken met de gewenste 

ouderdieren onmogelijk of minstens bemoeilijkt werd.    

De impact was er ook doordat de meest essentiële instrumenten voor de fok-

selectie ontbraken : er waren geen tentoonstellingen waar de hond getoetst wordt 

op zijn fysieke conformiteit aan de rasstandaard en waar de fokker zich van de 

uiterlijke kenmerken van potentiële ouderdieren kan vergewissen, geen testen van 

sociaal gedrag waar men zich kan verzekeren van de sociale geaardheid van de 

fokdieren, geen wedstrijden waar de aanwezigheid en kracht van de 

raskenmerkende natuurlijke driften getoetst werden … en ook geen 

fokgeschiktheidstesten waar de hond op al die kenmerken gezamenlijk wordt 



getoetst : geen rasstandaardtesten (RST), geen Zuchttauglichkeitsprüfung (ZtP-be) 

en geen Selectieproef … . 

Dit laatste, het gemis aan fokgeschiktheidstesten – een instrument waarvan elke 

ernstige fokker gebruik maakt om zeker te zijn dat hij uitsluitend fokt met honden 

die geen fokuitsluitende fouten vertonen – was voor een rasvereniging als de onze 

nog het ergst.      

Er werd noodgedwongen een tijdelijke “Covid-vrijstelling” verleend van de 

verplichting om elk ouderdier voorgaand aan de test te doen deelnemen en we 

konden enkel hopen dat elke fokker voldoende verantwoordelijkheidszin aan de 

dag zou leggen om zelf toe te zien dat enkel met geschikte dieren zou gefokt 

worden : Rottweilers in elke zin van het woord, fysiek en mentaal binnen de 

definitie van de rasstandaard.       Of dit het geval was en wat de gevolgen zullen 

zijn van deze vrijstelling, moeten we nog afwachten. 

Onze troost was de idee : “we’ll be back” … en het is zover !!  Genoeg omgekeken, 

genoeg getreurd, het licht aan het einde van de tunnel is in zicht en wordt steeds 

helderder : de COVID-19 maatregelen werden recent voldoende versoepeld om toe 

te laten dat er (weliswaar nog met beperkingen en strenge richtlijnen) opnieuw 

activiteiten georganiseerd worden en onze rasvereniging heeft deze kans 

onmiddellijk met beide handen en vier poten gegrepen. 

We kijken inmiddels al terug op niet minder dan twee fokgeschiktheidstesten, een 

test van Sociaal Gedrag en de Selectieproef en we hebben onze hondensporters op 

twee selectiewedstrijden voor het IFR-wereldkampioenschap IGP (Internationaal 

Programma) en IGH (Speurhondenprogramma) aan het werk gezien. 

Zwaar op de maag is wel dat we van het gemeentebestuur geen toelating kregen 

om onze Clubshow van 24.07.2021 te organiseren.   We waren er nochtans volledig 

klaar voor, alle voorbereidingen waren getroffen en hoewel we misschien nog wel 

minder (buitenlandse) deelnemers zouden gehad hebben dan gewoonlijk het geval 

is, beloofde het ontwerp van catalogus dat het opnieuw een echt Rott-feest zou 

worden !        

Genoeg hierover, de blik vooruit.      Op onze website www.rottweilerclub.be vind 

u onze activiteitenkalender en deze zal mogelijk nog uitgebreid worden.   Ik 

herinner er trouwens nogmaals aan dat alle suggesties meer dan welkom zijn ! 

Dit document is niet meer dan een zg. “nieuwsbrief” en heeft m.a.w. niet de 

ambitie opnieuw ons “Rottweiler-magazine” te zijn.    Of het dit opnieuw zal 

worden (en ik hoop van wel) zal in voorname mate afhangen van uzelf … van álle 

leden en meer bepaald of er door onze leden voldoende foto’s, artikeltjes, weetjes, 

mopjes, enz. … ingezonden worden om er opnieuw een magazine van te maken.     

Geen schroom : we delen allemaal dezelfde liefde en passie voor de Rottweiler en 
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uw ervaringen zijn even waardevol als deze van andere liefhebbers, ongeacht of 

het gaat om kampioenen, sporthonden of gewoonweg uw huishond (of beter 

gezegd : uw beste vriend).   

Vergeet niet, als onze rasvereniging kampioenen onder haar leden telt dan is dat 

een goede zaak … maar wat voor ons véél belangrijker is, is de wetenschap dat de 

doorsnee Rottweiler gezond van lijf en leden is, mentaal en fysiek beantwoordt aan 

de rasstandaard én een goede plaats heeft in gezin en samenleving !   En dit geldt 

ook voor uw beste vriend !! 

Ik hoop u binnenkort weer in grote getalen te ontmoeten op onze activiteiten !! 

Namens het bestuur, 

Dirk Vandecasteele 
Voorzitter. 
 

Chers membres, 

Tout d’abord, j’espère, bien sûr, que vous et votre famille et vos amis recevrez ce 

bulletin d’information dans la meilleure santé !    Covid-19, quelle que soit la 

variante, est une maladie terrible et j’espère sincèrement que vous avez été 

épargné ou au moins complètement guéri. 

La pandémie de COVID-19 et les mesures qui en ont résulté ont (eu) un impact 

énorme sur nos vies, sur la façon dont nous interagissons et communiquons les uns 

avec les autres, sur la façon dont nous fonctionnons professionnellement et 

socialement et sur la façon dont nous (avons été) autorisés à gérer notre temps 

libre. 

Cet impact ne peut pas non plus être sous-estimé pour la vie d’une association.   

Retour sur une période d’inactivité quasi totale.  Pour une association de race 

active comme le Rottweiler Club Belge, ce fut une période terrible. 

Le fait qu’il nous ait été interdit d’organiser des activités impliquait bien plus que 

le manque de contact avec le Rottweiler et nos membres ou en général les 

amateurs de Rottweiler nationaux et étrangers avec lesquels nous partageons 



notre passion pour la race.  Bien plus que l’absence totale de revenus financiers. En 

fait, c’était la moindre de nos préoccupations.  Beaucoup plus important était 

l’impact sur l’élevage et la garde du chien. 

L’impact sur la reproduction était dû au fait que les déplacements non essentiels 

étaient interdits (par exemple, un déplacement à l’étalon approprié voire 

nécessaire, des visites chez les animaux parents et/ou les chiots, etc.), rendant la 

reproduction avec les animaux parents souhaités impossible ou du moins difficile.    

L’impact a également été là parce qu’il manquait les outils les plus essentiels pour 

la sélection de l’élevage : il n’y avait pas d’expositions où le chien est testé pour sa 

conformité physique au standard de la race et où l’éleveur peut vérifier les 

caractéristiques externes des animaux parents potentiels, pas de tests de 

comportement social où l’on peut assurer l’orientation sociale des animaux 

reproducteurs, pas de compétitions sportives où la présence et la force des 

pulsions naturelles caractéristiques de la race ont été testées ... et aussi pas de tests 

d’aptitude à l’élevage où le chien est testé conjointement pour toutes ces 

caractéristiques: pas de tests 

standard de race (RST), pas de 

Zuchttauglichkeitsprüfung (ZtP-

be) et pas de test de Sélection ... . 

L’absence de tests d’aptitude à 

l’élevage – un instrument que tout 

éleveur sérieux utilise pour 

s’assurer qu’il reproduit 

exclusivement avec des chiens qui 

ne présentent pas de défauts 

éliminatoires – était 

probablement le pire pour une 

association de race comme la 

nôtre.      

Une « exemption Covid » temporaire a été accordée de l’obligation de faire 

participer chaque animal parent au test au préalable et nous ne pouvions 

qu’espérer que chaque éleveur ferait preuve d’un sens des responsabilités suffisant 

pour s’assurer que seuls des animaux appropriés seraient élevés: Rottweilers dans 

tous les sens du terme, physiquement et mentalement dans la définition du 

standard de la race.  Il reste à voir si tel a été le cas et quelles seront les 

conséquences de cette exemption. 

Notre consolation était l’idée : we will be back !!  Et le moment est là !!!   Assez de 

retour en arrière, fini le deuil, la lumière au bout du tunnel est en vue et devient 

plus claire : les mesures COVID-19 ont récemment été suffisamment assouplies 



pour permettre de relancer les activités (bien que toujours avec des restrictions et 

des directives strictes) et notre association de race a immédiatement saisi cette 

opportunité avec les deux mains et quatre pattes. 

Nous avons déjà organisé pas moins de deux tests d’aptitude à l’élevage, un test 

de comportement social et le test de Sélection et nous avons vu nos athlètes canins 

à deux compétitions de sélection pour le Championnat du monde IFR IGP 

(Programme international) et l’IFH (Programme de chiens de Pistage). 

Ce qui est lourd sur notre estomac, c’est que nous n’avons pas été autorisés par la 

municipalité à organiser notre Clubshow du 24.07.2021.   Cependant, nous étions 

complètement prêts, tous les préparatifs avaient été faits et même si nous aurions 

pu avoir moins de participants (étrangers) que d’habitude, la conception du 

catalogue promettait qu’il s’agirait à nouveau d’une véritable fête Rott !        

Assez de cela, le regard vers l’avenir.      Sur notre site Web www.rottweilerclub.be 

vous trouverez notre calendrier d’activités et il peut être élargi.   Je vous rappelle 

également une fois de plus que toutes les suggestions sont plus que bienvenues! 

Ce document n’est rien de plus qu’une soi-disant « newsletter » et n’a pas 

l’ambition d’être à nouveau notre « magazine Rottweiler ».    Que ce soit à 

nouveau (et je l’espère) dépendra dans une large mesure de vous-même ... de tous 

les membres et en particulier s’il y a assez de photos, d’articles, de faits, de blagues, 

etc. par nos membres... pour en faire à nouveau un magazine.     Pas d’appréhension 

: nous partageons tous le même amour et la même passion pour le Rottweiler et 

vos expériences sont aussi précieuses que celles d’autres passionnés, qu’il s’agisse 

de champions, de chiens de sport ou simplement de votre chien domestique (ou 

plutôt : votre meilleur ami).   

Rappelez-vous, si notre association de race compte des champions parmi ses 

membres, alors c’est une bonne chose ... mais ce qui est beaucoup plus important 

pour nous, c’est la connaissance que le Rottweiler moyen est en bonne santé dans 

le corps et les membres, répond mentalement et physiquement au standard de la 

race et a une bonne place dans la famille et la société!   Cela s’applique également 

à votre meilleur ami!! 

J’espère vous revoir tous bientôt en grand nombre lors de nos activités !! 

Au nom du conseil d’administration, 

Dirk Vandecasteele 
Président. 
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Vertalingen … traductions 

Deze nieuwsbrief is bijna volledig in het Nederlands.   In de toekomst 

zullen we onze best doen om te zorgen voor een vertaling naar het 

Frans.    Ook hiervoor doen we een beroep op onze leden.  

Cette lettre d’information est presque entièrement en néerlandais.   À l’avenir, 

nous ferons de notre mieux pour fournir une traduction en 

Français.  Nous en appelons 

également à nos membres. 

 

 

 

Onze Rastandaardtest (RST) alsook onze Zuchttaughlichkeitsprüfung 

(ZtP-be) zijn fokgeschiktheidstesten, of m.a.w. testen die als oogmerk hebben om 

na te gaan of het verantwoord is met de hond te fokken.   Zij bestaan naast de 

KMSH-reglementering. 

Deze testen, die een essentieel onderdeel zijn van ons fokreglement, willen de 

voorgestelde hond beoordelen in functie van de F.C.I.-rasstandaard, niet slechts 

wat zijn exterieur betreft maar ook wat zijn aard of karakter betreft. 

Met de test willen we ons helemaal niet uitspreken over de kwaliteiten van de hond 

noch een waardeoordeel geven  !  Dat laten we over aan de fokker die volkomen 

zelf selecteert met welke honden hij wil fokken.        

Enkel reiken we aan de fokker een 

instrument aan dat hem 

toelaat om zich ervan te 

vergewissen dat de hond 

beantwoordt aan de mini-

male kenmerken van de 

FCI-rasstandaard en geen 

fokuitsluitende fouten ver-

toont die een onwenselijke 

erfelijke belasting zouden 

zijn voor toekomstige genera-



 

ties en wat volgens ons fokreglement volstrekt uit den boze is ! 

Over de ganse wereldbol organiseren Rottweilerverenigingen soortgelijke testen 

die uiteraard allemaal dezelfde kenmerken beogen : onverschrokken, mens-

vriendelijk, attent. De Rottweiler is een evenwichtige hond met een hoge 

prikkeldrempel, attent maar onverschrokken en reageert dus niet angstig maar 

rustig en evenwichtig op prikkels. Hij is moeilijk agressief te maken en zelfs ingeval 

van agressieve reactie op een sterke provocatie of dreiging, ebt deze onmiddellijk 

weer weg eens ook de provocatie ophoudt.  

Dit is de Rottweiler zoals wij hem kennen en ik kan het niet genoeg zeggen : vertel 

over het karakter van de Rottweiler de waarheid en niets dan de waarheid.  Een 

betere publiciteit is niet denkbaar ! 

Het organiseren van deze testen is inmiddels trouwens een uitdrukkelijke en zelfs 

statutaire voorwaarde voor lidmaatschap van de IFR (Internationale Federatie van 

Rottweilervrienden = van nationale rasclubs) en zo ook de eis dat beide 

ouderdieren hebben aangetoond aan de gewenste eigenschappen te 

beantwoorden alvorens voor de fok te worden gebruikt.      

 

We moedigen iedereen aan om aan deel te nemen aan de rasstandaardtest en 

zeker niet enkel fokkers !!!     

Ook u en uw hond !      Ook niet-leden kunnen deelnemen !!! 

Vele deelnemers hebben niet de intentie ooit met hun hond te fokken, enkel zijn 

zij fier op hun beste vriend en willen ze dit ook tonen … .      

Dit geldt toch ook voor u ?  Niet aarzelen dan … inschrijven !! 

 

 

Voor de RST is er trouwens ook weinig of geen voorbereiding nodig (wel moet de 

hond zich laten meten en het 

gebit laten controleren …) en 

élke hond kan hier aan 

deelnemen.    Voor de ZtP-be 

is er uiteraard wel 

voorbereiding nodig is want 

hier komt verdedigingswerk 

bij te pas en daarvoor moet de 

hond “afgericht” zijn. 



Elke geslaagde deelnemer krijgt een schriftelijke beschrijving van zijn hond en een 

mooi diploma mee huiswaarts.  

 

 

 

 

Voor meer informatie over deze testen kan u 

contact opnemen met onze bestuursleden.   Voor het reglement 

verwijs ik u graag naar onze website : www.rottweilerclub.be  

In 2021 organiseerden we al 2 testen, nl. op 12.06.2021 en op 03.07.2021, telkens 

op het prachtige terrein van Kringgroep Beerse aan wie onze dank voor de 

gastvrijheid en perfecte organisatie. 

Keurmeester van dienst voor de 

exterieurkeuring was telkens mevr. 

Y. Bekkers terwijl de heren I. Aerts, 

M. Geerts en D. Vandecasteele het 

karaktergedeelte voor  hun rekening 

namen. 

Het mag gezegd worden : het waren 
erg geslaagde testen.     
 
Niet elke hond slaagde en voor één 
van de geslaagde honden moesten 
de keurders kort delibereren maar 
besloten uiteindelijk dat de  hond 
haar evenwicht na een eerste 
onzekere reactie toch voldoende 
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snel en overtuigend had 
herwonnen door haar initiële 
onzekerheid in te wisselen voor 
een vriendelijke nieuwsgierige 
toenadering naar de persoon 
die de dreiging had uitgeoefend.  
Voor het overige zagen we in 
het karaktergedeelte echter 
opmerkelijk bijzonder zelfverze-
kerde evenwichtige honden, 
met correcte driften en zelfs 
waar er sprake was van hoge 
driften waren deze telkens mooi 
beheerst en gekanaliseerd.  
Oprechte felicitaties !!  
 
Slaagden :  
 

• Srokky van Herchalo 

• Mezzi v.d. Leemlande 

• Storry du Dauchant 

• Imp Vom Rottberg 

• Kiki vom Schwarzen Grat 

• Siska van 't Sultanshof 

• Rayca van Herchalo 

• Emily Raya von der Leibrucke 

 

Opgemerkt wordt dat de keurders zich 

ook niet langer beperken tot het 

invullen van het “rooster” op het 

beschrijvingsdocument maar onder 

“bijzondere opmerkingen” telkens ook 

hun persoonlijke impressie van de 

reacties van de hond kort weergeven.    

Dit laat toe om het testresultaat beter te 

begrijpen.    Voorbeelden van leuke 

quotes zijn : 

Erg zelfzekere en evenwichtige teef.   Toont mooi temperament, reageert zeer attent op prikkels en 

ontmoet deze sterk maar overal erg eerlijk, evenwichtig en beheerst met nergens ongewenste agressie 

of wantrouwen.      Zeer goede karaktertest. 

Levendige temperamentvolle jonge reu.   Reageert zeer attent op zijn omgeving.   Ontmoet alle prikkels 

volkomen onbevreesd, eerlijk en met prettige open geaardheid.    Toont een krachtige maar zeer 

evenwichtige reactie op de bedreiging, blijft zeer beheerst en herstelt onmiddellijk en volkomen, toont 



zich zeer evenwichtig en laat probleemloos benadering door vreemde personen toe.    Zeer geslaagde 

karaktertest. 

Zeer zelfzekere temperamentvolle jonge teef.    Reageert zeer attent op haar omgeving en ontmoet alle 

prikkels temperamentvol, met krachtige maar eerlijke-nieuwsgierige reacties, zonder enige ongewenste 

scherpte of agressie en blijft overal volkomen zelfzeker en onbevreesd en zonder het minste 

wantrouwen.   De teef toont een krachtige reactie op de bedreiging maar blijft ook hier beheerst en 

evenwichtig, toont een hoge sportieve drift zonder ongewenste agressie en herstelt onmiddellijk tot rust 

maar blijft bijzonder attentvol.  Laat benadering door personen probleemloos toe.  Zeer geslaagde 

karaktertest. 

Zeer geslaagde karaktertest.   De hond toont zich overal erg zelfzeker, niet wantrouwig, onbevreesd.    

Ontmoet de bedreiging probleemloos : zeer attent, zelfzeker en zonder angst of agressie.     De hond blijft 

tijdens en na de bedreiging volkomen evenwichtig en laat benadering door personen probleemloos toe.     

 

 

Controle van het volledige schaargebit : een essentieel onderdeel van elke 

fokgeschiktheidstest 



 



 

U doet een volgende 

keer ook mee ? 

 



 

 

         Op elk diploma  

          prijkt ook een foto 

 

 

De rasstandaard (= rasdefinitie) van de 

Rottweiler vind u op onze website 

www.rottweilerclub.be of op de 

website van de FCI : www.fci.be  
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Via onze aansluiting bij de 

Vergadering van Afgevaardigden VZW, genieten 

alle BRK-leden bij alle activiteiten (zowel sportactiviteiten als andere 

activiteiten) van alle bij de Vereniging van Afgevaardigden aangesloten clubs, zowel 

in België als in het buitenland, automatisch van een verzekeringsdekking van hun 

burgerlijke aansprakelijkheid maar ook van een ongevallenverzekering. 

Burgerlijke aansprakelijkheid :  

- Lichamelijke schade: tot 5.000.000 euro/schadegeval en 2.500.000 

euro/slachtoffer  

- Stoffelijke schade: tot 620.000 euro/schadegeval  

- GEEN vrijstelling  

- Rechtsbijstand in België  

 

Ongevallenverzekering :  

Hierdoor wordt het risico van lichamelijke ongevallen gedekt voor alle leden, 

keurmeesters, enz. … maar ook voor de honden waarmee het lid kynologisch actief 

is : 

- Overlijden: 8500 Euro  

- Blijvende invaliditeit: 25.000 euro  

- Medische kosten tot maximaal 1500 Euro  

- Dagvergoeding: 6 euro/dag  

- Overlijden hond: 1000 euro  

- Kosten dierenarts: maximaal 750 euro  

- GEEN vrijstelling  

- Rechtsbijstand in België  

 

Onze Rottweilerclub zelf geniet onder dit systeem van een verzekeringsdekking van 

haar burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden, met inbegrip van 

bestuurdersaansprakelijkheid. 

Dit systeem treedt automatisch in voege vanaf 01.07.2021.      De premie voor 

deze verzekering (momenteel 7 euro per lid) is begrepen in het jaarlijkse lidgeld.    

U hoeft hiervoor dus niets te doen en niets bij te betalen.     Leden die lid zijn van 

meerdere bij de VdA aangesloten clubs kunnen vanaf 01.03.2022 zelfs een 

gedeeltelijke terugbetaling vragen.   



Onze leden ontvangen per post een zg. “licentiekaart” die het bewijs levert dat zij 

voormelde verzekeringsdekking genieten.     Eventuele schadegevallen kunnen 

online aangegeven worden met een minimum aan administratie.     

Alle details ivm dit systeem van verzekering en van de dekkingen vindt u op de 

website van de KKUSH onder het tabblad “licenties” : www.kkush.be             Onze 

club onderschrijft het basispakket. 

 

 

Dit betreft enkel activiteiten van de bij de Vereniging van Afgevaardigden 

aangesloten clubs en vervangt dus niet uw verzekeringspolis 

burgerlijke aansprakelijkheid (de zg. 

“familiale”) !!      

 

 

Cela ne concerne que les activités des Clubs affiliés à l’Association des 

Députés et ne remplace donc pas votre police d’assurance 

responsabilité civile (la soi-disant « famille ») !! 

 

 

 

 

Etant affilié au l’Assemblée des Délégués ASBL, tous les membres du BRK sont 

automatiquement assurés et bénéfient dans toutes les activités (sportives et autres 

activités) de tous les clubs affiliés à l’Assemblée des Déléguées, tant en Belgique 

qu’à l’étranger, d’une couverture d’assurance de leur responsabilité civile mais 

aussi d’une assurance accident. 

Responsabilité civile:  

- Dommage corporel : 5.000.000 euros/sinistre et 2.500.000 euros/victime  

- Dommage collatéral : 620.000 euros/sinistre  

- PAS d’exemption Assistance juridique en Belgique 

 

http://www.kkush.be/


Assurance accident:  

Cela couvre le risque d’accidents physiques pour le membre et tous les chiens avec 

qui il/elle pratique une discipline cynologique : 

- Décès : 8500 euros Invalidité permanente : 25.000 euros  

- Coûts médicaux jusqu’à 1500 euros  

- Indemnisation par jour : 6 euros/jour  

- Décès chien : 1000 euros  

- Coûts vétérinaires : maximal 750 euros  

- PAS d’exemption  

- Aide juridictionnelle en Belgique  

 

Notre Rottweilerclub lui-même bénéficie d’une couverture d’assurance de 

responsabilité civile envers des tiers, y compris la responsabilité des 

administrateurs. 

Ce système entrera automatiquement en vigueur à partir du 01.07.2021.    La 

prime de cette assurance (actuellement 7 euros) est incluse dans la cotisation 

annuelle. Donc, vous n’avez rien à faire pour cela et n’avez rien à payer.      Les 

membres qui sont membres de plusieurs clubs affiliés à la AdD peuvent même 

demander un remboursement partiel à partir du 01.03.2022.   

Nos membres recevront une soi-disant « carte de licence » par la poste qui est la 

preuve de la couverture d’assurance.    Tout dommage peut être signalé « online » 

avec un minimum d’administration.     

Tous les détails concernant ce système d’assurance et les couvertures sont 

disponibles sur le site web de URCSH sous l’onglet « licences » :  

www.URCSH.be     Notre association souscrit le paquet de base. 

 

 

 

De wereldkampioenschappen IGP III ABC en IFH I II 

(respectievelijk : Internationaal Gebruikshonden Programma en Internationaal 

Speurhonden-programma) zullen dit jaar opnieuw georganiseerd worden (als 

CODID-19 het toelaat) en doorgaan in Hongarije van 12 oktober tot en met 16 

oktober 2021.    Meer informatie hierover vind u op de website 

www.ifrottweilerfriends.org en uiteraard op de website van de Hongaarse club 

http://www.rottweiler-hungary.hu  

http://www.urcsh.be/
http://www.ifrottweilerfriends.org/
http://www.rottweiler-hungary.hu/


Door de COVID-19 crisis en het verbod op 

de organisatie van wedstrijden was het 

onmogelijk om ons reglement voor de 

selectie van de BRK-teamleden naar de 

letter toe te passen.       

Ivo Aerts was met Nasco van ’t 

Puntshofke als regerend BRK-Belgisch 

kampioen automatisch geselecteerd voor 

het team.  Een hopelijk snel te genezen 

kwetsuur van Nasco deed Ivo beslissen om 

af te zien van de selectie.   Jammer, want 

Nasco is een topper die zelfs de tweede 

plaats in de individuele competitie op het 

IFR-wereldkampioenschap 2018 behaalde 

mét de hoogste score in pakwerk, maar 

het siert ontegensprekelijk zijn baasje dat 

deze prioriteit geeft aan het welzijn van 

Nasco boven het behalen van eigen 

succes. 

De andere kandidaten voor het team 

moesten zich selecteren.    Probleem was 

dat de vooropgestelde selectiewed-

strijden één voor één geannuleerd 

werden.    Uiteindelijk konden we de 

wedstrijden op het terrein van HV Witven 

Beerse (waar ook onze Kringgroep Beerse 

gevestigd is) aanduiden die doorgingen op 

26 en 27.06.2021, de eerste een 

“gewone” wedstrijd, de tweede een CAC-

CACIT wedstrijd of m.a.w. een wedstrijd 

waarvan de winnaar het certificaat kan 

verdienen dat leidt tot de titel van 

nationaal en internationaal werk-

kampioen. Voor de selectie voor het IFH I 

en II wereldkampioenschap (speurhond) 

mocht een wedstrijdresultaat naar keuze 

ingestuurd worden.  

Tony Esprit nam met Ingi de la Haie des 

Copelins in IFH II deel aan een wedstrijd 

die georganiseerd werd door de Ware 



Vrienden Balen en won de competitie met een uitmuntende score van 98/100 !     Ik 

sprak nadien met de keurmeester die kwijt wilde dat dit werkelijk klasse-werk was 

dat er torenhoog bovenuit stak. 

Wat de selectie voor het team IGP III ABC betreft, was er eerst Geneviève Sterckx 

met Orus van Hof ter Cammen die deelnam aan de wedstrijd van 26.06.2021 in 

Beerse.   

Na mooie scores van 88/100 en 86/100 behaald te hebben op respectievelijk 

speuren en gehoorzaamheid (beide mooie “goed” kwalificaties) besloot Orus dat 

hij die dag al gehoorzaam genoeg was geweest, beet in tijdens de bewaking aan 

het reviertentje en toonde zich potdoof voor het bevel om aan de voet te komen.    

Hierop volgde diskwalificatie.    Jammer.  Geneviève … geef de moed niet op !  

Op 27.06.2021 traden dan Tony Esprit en Mario Geerts aan met respectievelijk 

Tintin Boxlee en Ankafaxxes Quido. 

Ons aller respect voor hun vertrouwen in hun hond, en in het algemeen in de 

Rottweiler én voor hun moed om te midden van dit 15-koppige sterke 

deelnemersveld aan te treden op een topwedstrijd voor alle rassen, én voor het 

behaalde resultaat met respectievelijk 91-80-83 = 254/300 en 95-85-75 = 255/300.    

Op 03.07.2021 besloot het BRK-bestuur om het team voor het IFR-WK als volgt 

samen te stellen : 

IFH II :   

• Esprit Tony met Ingi de la Haie des Copelins  

IGP III ABC :  

• Esprit Tony met Tintin Boxlee 

• Geerts Mario met Ankafaxxes Quido. 

Onze felicitaties !     

Als teamcoach werd aangeduid : mevr. Jeannine Geentjes. 

 

 

 
Les championnats du monde 

IGP III ABC (programme international pour 
chiens d’utilité) et IFH I II (chiens pistage) seront organisés 

cette année (si CODID-19 le permet) en Hongrie du 12 au 16 octobre 2021. 
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site web 



www.ifrottweilerfriends.org  et 
bien sûr sur le site web du club 
hongrois http://www.rottweiler-
hungary.hu   
 
En raison de la crise du COVID-
19 et de l’interdiction 

d’organiser des compétitions, il 
a été impossible d’appliquer nos 

règlements pour la sélection des membres de 
l’équipe BRK à la lettre.  

 
Ivo Aerts a été automatiquement sélectionné dans l’équipe avec Nasco 

van 't Puntshofke comme champion belge du BRK en titre. Une chose 
temporaire espérons-le dans la santé de Nasco a fait Ivo décider de renoncer à la 
sélection.  Dommage, car Nasco est un joueur de haut niveau qui a même pris la 
deuxième place de la compétition individuelle au Championnat du monde IFR 2018 
avec le score le plus élevé dans la partie de défense, mais il est indéniable qu’il orne 
Ivo qu’il donne la priorité au bien-être de Nasco plutôt qu’à la réalisation de son 
propre succès.  
 
Les autres candidats de l’équipe devaient se sélectionner. Le problème était que 
les concours de sélection prédéterminés étaient annulés un par un. En fin de 
compte, nous avons pu indiquer les concours sur le terrain de HV Witven Beerse 
(où se trouve également notre 
Kringgroup Beerse) qui ont eu lieu les 26 
et 27.06.2021, la première un concours 
« petit », le second un concours CAC-
CACIT dont le gagnant peut obtenir le 
certificat qui mène au titre de champion 
du travail national et international. Pour 
la sélection pour les championnats du 
monde IFH I et II (chien pistage), un 
résultat de concours de libre choix 
pourrait être soumis.  
 
Tony Esprit a participé avec Ingi de la 
Haie des Copelins en IFH II à un concours 
organisé par « De Ware Vrienden Balen » 
et a remporté le concours avec un 
excellent score de 98/100 ! J’ai parlé par 
la suite au juge qui me disait que c’était 
vraiment un travail de classe.    

Geneviève et Orus 

http://www.ifrottweilerfriends.org/
http://www.rottweiler-hungary.hu/
http://www.rottweiler-hungary.hu/


Quant à la sélection de l’équipe IGP III ABC, il y avait d’abord Geneviève Sterckx 
avec Orus van Hof ter Cammen qui a participé à la compétition du 26.06.2021 à 
Beerse.   Après avoir obtenu de belles scores de 88/100 et 86/100 pour pistage et 
l’obéissance (deux belles « bonnes » qualifications), Orus a malheureusement 
décidé qu’il avait déjà été assez obéissant ce jour-là, mordu la manche pendant la 
garde à la tente de recherche du malfaiteur et s’est montré sourd au pot pour le 
commandement de se rende au pied. Cela a été suivi d’une disqualification. Quel 
dommage. Geneviève ... n’abandonnez pas!  
 
Le 27.06.2021, il y avait Tony Esprit et Mario Geerts avec respectivement Tintin 
Boxlee et Ankafaxxes Quido.   Nous respectons tous leur confiance en leur chien, 
et en général dans le Rottweiler et pour leur courage de participer à une telle 
compétition de haut niveau pour toutes les races au milieu d’un champ de 
participants de 15 personnes, et pour le résultat obtenu avec 91-80-83 = 254/300 
et 95-85-75 = 255/300 respectivement.  
 
Le 03.07.2021, le conseil d’administration de BRK a décidé de sélecter l’équipe pour 
la Championnat du Monde IFR comme suit:  
 
IFH II :  
 
Esprit Tony avec Ingi de la Haie des Copelins  
 
IGP III ABC :  
 
Esprit Tony avec Tintin Boxlee 
Geerts Mario avec Ankafaxxes Quido.  
 
Mme Jeannine Geentjes a été nommée le coach de l’équipe. 
 

Felicitaties en veel succes aan het team –  
                             Félicitations et beaucoup de succès à l’équipe. 
 

www.ifrottweilerfriends.org 



Tony met Tintin 

Tony met Tintin 



 

Mario met Quido 



Vlaams Fokkerijbesluit 17.05.2019 

Dat het “Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de fokkerij van voor de landbouw nuttige 
huisdieren” (= het Fokkerijbesluit) ook betrekking heeft op 
de fok van honden is ons allemaal bekend. 
 
Alleen … de inhoud van het Besluit is minder bekend en dan verwijs ik o.m. naar 
het artikel 36 ervan : 
 

“Alleen de reuen toegelaten tot de voortplanting door een vereniging 
erkend in uitvoering van artikel 11 of artikel 25 mogen teven dekken die 
toebehoren aan derden. De minister kan afwijkingen hiervan toestaan. Dit 
lid is enkel van toepassing op reuen geboren na 31 december 2012.  Voor alle 
honden geboren na 31 december 2014, moet de eigenaar van de hond te 
allen tijde de identiteit van de hond en van de ouders van de hond kunnen 
aantonen.” 
 

Dit wil zeggen dat alvorens uw reu een teef mag dekken die toebehoort aan een 
andere eigenaar, u voor de reu moet beschikken over een certificaat “toelating tot 
voortplanting” dat uitgegeven werd door een door de Vlaamse overheid erkende 
vereniging.      Momenteel zijn daartoe voor de Rottweiler bevoegd :  
 

- De Vlaamse Fokkerijcommissie (alle rassen) 
- Nationaal Verbond van Belgische Kynologen (alle rassen)  

 
De Vlaamse Fokkerijcommissie verstrekt deze certificaten voor alle honden die de 
testen en onderzoeken ondergingen die vermeld zijn op de rasfiche, voor de 
Rottweiler dus : 
 

- dilated cardiomyopathie (DCM) 
- heup- en elleboogdysplasie (HD en ED) 
- osteochondritis dissecans(OCD) 
- JLPP 

 
Het certificaat wordt aan álle honden afgeleverd die aan deze voorwaarden 
voldoen en dit gebeurt gratis wanneer de aanvrager lid is van de Vlaamse 
Fokkerijcommissie.  Het certificaat is ook niet enkel beschikbaar voor “publieke 
dekreuen” (voor deze wel verplicht) maar voor alle honden, dus ook voor teven. 
 
Meer info vindt u in de nieuwsbrief https://www.vfc.vlaanderen/v05_02-nieuwbrief-januari-
2021/       Een andere nuttige link : https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-insecten-
honden/honden/veelgestelde-vragen-over-hondenfokkerij  

https://www.vfc.vlaanderen/
https://www.vfc.vlaanderen/rassenfiche/
https://www.vfc.vlaanderen/v05_02-nieuwbrief-januari-2021/
https://www.vfc.vlaanderen/v05_02-nieuwbrief-januari-2021/
https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-insecten-honden/honden/veelgestelde-vragen-over-hondenfokkerij
https://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-insecten-honden/honden/veelgestelde-vragen-over-hondenfokkerij


1Nieuws van onze leden / nouvelles par nos membres  

 

 

Mr. Xavier Paye  

§ 

Butch vom Wiesental 
 
Slaagden voor Begeleidingshond 

(BH). 

Ont réussi le certificat de Chien 

d’Accompagnement (BH). 

Proficiat / nos félicitations !! 

 

Begeleidingshond. 

Hoewel velen denken dat dit 

een voorbereidende proef is 

voor het IGP-programma, is dit 

niet correct.   Het is correct dat 

elke hond eerst moet slagen in 

de BH-proef alvorens deel te 

mogen nemen aan het IGP-

examen maar dit neemt niet weg 

dat de BH-proef een volstrekt 

zelfstandige proef is. 

Door te slagen in deze proef 

bewijst de deelnemer dat zijn 

hond sociaal is, d.w.z. ook als 

gebruikshond op een sociaal 

aanvaardbare manier functio-

 
1 Leden mogen ons steeds nieuwtjes, foto’s, show of werkresultaten, titels, mopjes, gedichten, enz. … voor 
publicatie toesturen, mits niet met commerciële motieven en niet strijdig met de belangen van onze vereniging.  
 
 Les membres peuvent toujours nous envoyer des nouvelles, des photos, des résultats d’expositions ou de 
travaille, des titres, des blagues, des poèmes, etc... pour publication, à condition qu’ils ne soient pas commerciaux 
et n’entrent pas en conflit avec les intérêts de notre association. 



neert, ook en in het bijzonder in het drukke verkeer van onze samenleving en 

daarin zijn plaats verdient ! 

In het eerste deel van de proef bewijst de hond aan de hand van enkele essentiële 

gehoorzaamheidsproeven (aangelijnd en los volgen, zitten, afliggen met oproepen, 

afliggen met afleiding) dat hij handelbaar, gecontroleerd en voldoende 

gehoorzaam is om op een verantwoorde manier het tweede deel aan te vatten, 

met name het deelnemen aan het normale dagdagelijkse verkeer waarin de hond 

geconfronteerd wordt met vreemde personen, fietsers, joggers, auto’s en andere 

honden. 

Elke hond met normale geaardheid kan na enkele maanden voorbereiding - er 

komen immers enkele gehoorzaamheidsoefeningen aan te pas - in deze proef 

slagen en is een hond om fier op te zijn ! 

Interesse ?   Neem contact op met onze Kringgroepen.   Zij zullen u hier graag bij 

bijstaan.     Het reglement van de proef zelf vindt u op de pagina van Sectie 1C op 

www.kkush.be 

Chien d’accompagnement 

Bien que beaucoup pensent qu’il s’agit d’un test préliminaire pour le programme 

IGP, ce n’est pas correct. Il est vrai que chaque chien doit d’abord réussir dans le 

CA (généralement appelé BH) avant d’être autorisés à participer à l’examen IGP, 

mais le fait demeure que le test BH est un test totalement indépendant. 

En passant ce test, le participant prouve que son chien est social, c’est-à-dire 

qu’étant un chien d’utilité il fonctionne de manière socialement acceptable dans 

notre société humaine et en particulier dans le traffic quotidien et mérite sa place 

dans notre société ! 

Dans la première partie du test le chien prouve sur la base d’un nombre de tests 

d’obéissance essentiels (suivre en laisse et sans laisse, rester assis, rester couché 

avec rappel, rester couché sous  distraction) qu’il est maniable, contrôlé et 

suffisamment obéissant afin qu’il soit responsable de commencer la deuxième 

partie, en particulier de participer avec le chien au trafic quotidien normal, 

faisant face des gens étranges, des cyclistes, des joggeurs, des voitures et d’autres 

chiens. 

Chaque chien avec une nature normale peut réussir après quelques mois de 

préparation (il faut quand même faire quelques exercises d’obéissance) et est un 

chien dont on peut être fier! 

 

http://www.kkush.be/
http://www.kkush.be/


Intéressé? Contactez nos groupes de cercle. Ils seront heureux de vous aider ici. 

Le règlement du test lui-même peut être trouvé sur la page de la section 1C sur 

www.kkush.be 

 

 

 

 

Het belang van de Test van Sociaal gedrag 
kan niet genoeg benadrukt worden.     Dat de hond een 

sociaal wezen is die zijn plaats in onze menselijke samenleving verdient, 
kunnen en mogen we immers niet als een vanzelfsprekendheid beschouwen maar 
is iets wat we elke dag weer opnieuw moeten bewijzen. 
 
Door deel te nemen aan de Test van Sociaal gedrag bewijst u dat de Rottweiler zijn 
plaats in onze samenleving verdient.     Voor elke liefhebber is deelname dus bijna 
een “must”.    Er is niet de minste voorbereiding voor nodig ! 
 

Op 03.07.2021 organiseerden we de test op het terrein van Kringgroep Beerse.  Alle 

deelnemende Rottweilers slaagden : 

• Tiyah Van Het Polderbos  

• Munanis Seth  

• Tequila Rebbels Dream  

• Ankafaxxes Tica  

• Siska van 't Sultanshof  

• Macie vom schwarzen grat & 

• Pebbles vom schwarzen grat 

 

Het programma, zie www.kkush.be – sectie 4B), 

samengevat :  

- Chipcontrole - aanraken door een derde 
- Wandeling aan de lijn 
- Wandeling door groep 
- Oproepen in de groep 
- Gedrag in afwezigheid geleider (afliggen 

met afleiding) 
- Proef in het verkeer 

http://www.kkush.be/fr/bienvenu
http://www.kkush.be/fr/bienvenu
http://www.kkush.be/


 

Oproepen 

 

Appeler le chien 

 



 

Aangelijnde wandeling – promenade en laisse 

 

Chipcontrole – contrôle du pûce 

 

Gedrag in afwezigheid geleider / Compor-

tement en absence du conducteur 

 



Doe een volgende keer Doe volgende 

keer zeker ook mee ! 

Proef in het verkeer / en rue 

 



 

Voor de Selectieproef hadden we 

deze keer slechts één inschrijving, namelijk de teef 

Peggy du Dauchant.      

Jammer genoeg werd haar deelname - na een uitmuntende beoordeling van het 

exterieur – tijdens het gehoorzaamheids- en werkwilligheidsgedeelte beëindigd 

met een diskwalificatie.    Een volgende keer meer succes toegewenst !    

 

CLUBSHOW 2021 
U hoorde en las het al : wij kregen geen toelating 

van de veiligheidscel van de gemeente om 

de tentoonstelling te organiseren. 

We proberen nu om toelating te 

verkrijgen om de show toch te laten 

doorgaan maar op latere datum.    U 

wordt stipt op de hoogte gehouden 

!! 

En : als het door kan gaan … dan 

wordt het een feest !!! 

--- 

Vous l’avez déjà entendu et lu 

: nous n’avons pas été 

autorisés par la cellule de 

sécurité de la commune à 

organiser l’activité.  

Nous essayons maintenant 

d’obtenir la permission d’organiser 

le show à une date ultérieure et autre localité.  Vous serez 

tenu informé à temps!!     Si ça peut continuer... ça va être une fête !!! 

 

 



Algemene ledenvergadering 2021. 

Assemblée générale des membres 2021. 

 

Onze leden ontvangen kortelings een uitnodiging voor de algemene ledenverga-

dering.    Deze zal normaliter digitaal doorgaan.    Behoudens de agendapunten die 

gebruikelijk op de dagorde staan, zal deze keer ook een aanpassing van de statuten 

voorgesteld worden om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek 

van Vennootschappen en Verenigingen.     

Op de agenda staat alleszins ook de verkiezing van bestuursleden.    Niet vergeten : 

de Belgische Rottweiler en onze Rottweilerclub kan ook uw hulp gebruiken !    

Heeft u interesse om te helpen en 

heeft u een klein beetje vrije tijd 

over – en dat hoeft echt niet veel 

te zijn - aarzel dan niet en stel u 

kandidaat.    Onze bestuursleden 

lichten graag toe wat dit precies 

inhoudt. 

 

Nos membres vont bientôt 

recevoir une invitation à 

l’assemblée générale des 

membres.    Cela se poursuivra 

normalement numériquement.    

Sous réserve des points de l’ordre 

du jour qui sont habituellement à 

l’ordre du jour, cette fois une modification des statuts sera également proposée 

pour les mettre en conformité avec le Code des Sociétés et des Associations.     



Quoi qu’il en soit, l’ordre du jour comprend également l’élection des membres du 

conseil d’administration.    N’oubliez pas : le Rottweiler belge et notre club de 

Rottweiler peuvent aussi utiliser votre soutien !   Si vous êtes intéressé à aider et 

qu’il vous reste un petit peu du temps libre - et cela ne doit vraiment pas être 

beaucoup - n’hésitez pas et courez aux élections.    Les membres de notre conseil 

d’administration se feront un plaisir de vous expliquer ce que cela signifie. 

 

Onze website 

 
Men zegt wel eens dat websites tot het verleden behoren en dat de toekomst enkel 
toebehoort aan « social media ».   Correct of niet : de BRK gebruikt beide kanalen 
maar is van oordeel dat de impact van de website niet te onderschatten is.      Z 
 
Zo had onze website www.rottweilerclub.be over de voorbije 12 maanden niet 
minder dan 28.262 weergaven en dit is zelfs zonder de bezoekerspieken die we 
normaliter vaststellen voorgaand onze beide shows ! 
 
U zal gezien hebben dat de foto op de home-pagina wisselt.   Dit gebeurt met foto’s 
die in de « bibliotheek » opgeslagen zijn en waaruit bij elk bezoek willekeurig 
gekozen wordt.        Onze leden mogen ons hiervoor ook hun foto’s toesturen.  
Indien deze naar ons oordeel inhoudelijk, kwalitatief én naar formaat geschikt zijn 
(vb. geen commerciële aard) kunnen wij ze in de bibliotheek van de website 
opnemen en dan zal ook uw foto zeer geregeld op het scherm verschijnen. 
 
 

http://www.rottweilerclub.be/


Notre site web 

 
On dit parfois que les sites web appartiennent au passé et que l’avenir n’appartient 
qu’aux « médias sociaux ».   Correct ou non : la BRK utilise les deux canaux pour 
fournir des informations mais considère que l’impact du site ne peut être sous-
estimé.      Au cours des 12 derniers mois, notre site web www.rottweilerclub.be a 
été visionnées à pas moins de 28 262 vues ! 
 
Vous aurez vu que la photo sur la page d’accueil change.   Cela se fait avec des 
photos qui sont stockées dans la « bibliothèque » et parmi lesquelles choisies au 
hasard à chaque visite.    
 
Nos membres peuvent nous 
envoyer leurs photos pour cela.  Si, 
à notre avis, ceux-ci conviennent en 
termes de contenu, de qualité et de 
taille (par exemple, pas de nature 
commerciale), nous pouvons les 
inclure dans la bibliothèque du site 
Web et votre photo apparaîtra 
également très régulièrement à 
l’écran. 
 
 

 
 

http://www.rottweilerclub.be/


 


